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1 دليل المستخدم لتطبيق جابر سيسكو على أجهزة الهواتف الذكية



عن تطبيق جابر

تطبيق جابر ألجهزة                                  يمكنك بأن تبقى على اتصال مع زمالئك 
في قوائم االتصال لديك عندما تكون بعيدًا وغير متواجد في مكتبك.

الهواتف الذكية
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(IOS)تثبيت التطبيق على أجهزة

الخطوة الثانية الخطوة األولى
.(app store) من هاتفك الذكي اذهب إلى متجر التطبيقات 

الخطوة الثالثة
اختر من قائمة التطبيقات تطبيق سيسكو جابر ومن ثم

.(GET) اضغط على جلب
 قم بالبحث عن جابر وذلك بكتابة اسم التطبيق في الخانة

المخصصة للبحث ومن ثم النقر على بحث في لوحة المفاتيح.
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(IOS)تثبيت التطبيق على أجهزة

الخطوة الخامسة الخطوة الرابعة
التطبيق ومن ثم اضغط على فتح  تثبيت  انتهاء  انتظر حتى 

.(Open)

الخطوة السادسة
انتقل بين الصفحات المنسدلة إلى اخر صفحة وقم باختيار 

 .(Get started Now) ابدأ اآلن
قم بفتح التطبيق واقرأ اتفاقية المستخدم وقم بالموافقة 

عليها.
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تسجيل الدخول إلى التطبيق

الخطوة الثانية الخطوة األولى
قم بإدخال عنوان بريدك االلكتروني المقترن

بالتطبيق(Example@moe.gov.sa) واضغط على
متابعة (Continue) وانتظر حتى تتم المصادقة.

الخطوة الثالثة
حــال تسجيل الدخــول بنجـاح ستنتقل إلى الصفحة الرئيسـيـة
وعليــها شــرح أهــم جــزء في الواجـهة يظهر مـرة واحدة فقط 

عند بداية استخدام التطبيق. 

إذا تـــمت المصادقــة بنجــاح ســوف تنتقــل إلـى صفحة إدخــال
تسجيـل  على  واضغـط  السـري  الرقم  ادخل  الســري  الرقم 

.(Sign In)الدخول
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Example

Example

دليل المستخدم لتطبيق جابر سيسكو على أجهزة الهواتف الذكية



تسجيل الدخول إلى التطبيق

45

الخطوة الخامسة الخطوة الرابعة
األقســام الرئيسيــة في التطبيــق ستــجدها في الجزء السفـليفي الواجهة الرئيسية ستجد قوائم جهات االتصال لديك.

من واجهة التطبيق يمكنك التنقل بينها بالنقر عليها.

6 دليل المستخدم لتطبيق جابر سيسكو على أجهزة الهواتف الذكية



123

حالة العرض

الخطوة الثانية الخطوة األولى
مرر إصبعك من يسار إلى يمين الشاشة ومن ثم انقر

 على المنطقة المتواجد فيها اسمك في النافذة المنبثقة.

مالحظة
حالة  إضافة  على  اضغط  مخصصة  عرض  حالة  إنشاء 
بكتابة  قم  ثم  ومن   (Status Add Custom) مخصصة 

.(Save) وإعداد الحالة الجديدة واضغط على حفظ

اختر أي من الحاالت المتواجدة في القائمة لجعلها
حالتك المستخدمة. 
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الخطوة الثانية الخطوة األولى
اضغط على عالمة تبويب جهات االتصال

(Contacts) في الواجهة الرئيسية.

الخطوة الثالثة
تريد  الذي  الشخص  بيانات  ادخل  اتصال،  جهة  عن  للبحث 

البحث عنه (اسمه) في خانة البحث.
بعد الضغط على عالمة تبويب جهات االتصال ستظهر لك 
قائمة جهات االتصال حيث ستجد فيها جميع جهات االتصال 

لديك ومجموعات جهات االتصال.

(Contacts)جهات االتصال
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الخطوة الخامسة الخطوة الرابعة
عالمة  على  اضغط  اتصال  مجموعة  أو  اتصال  جهة  إلضافة 
اإلضـافـة في أعـلى الشـاشة ومن ثم اختر ماذا تريـدأ ن تضيــف.

الخطوة السادسة
لحذف مجموعة اتصال، اختر المجموعة المراد حذفها، ومن 
اسم  بجوار  األفقية  نقاط  الثالث  على  بالضغط  قم  ثم 
المجموعة، ومن نافذة الخيارات المنبثقة اختر إزالة مجموعة 

.(Remove Group)

صفحة  داخل  ومن  حذفه،  تود  من  اختر  اتصال،  جهة  لحذف 
.(Delete Contact) التعريف به اختر  إزالة

(Contacts)جهات االتصال

*****

***********

*********
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(Favorites) المفضلة

الخطوة الثانية الخطوة األولى
اضغط على أيقونة المفضلة (Favorites) في الجزء العلوي 

من واجهة التطبيق.

الخطوة الثالثة
 (Edit) إضافة جهة اتصال في المفضلة قم بالنقر على تحرير
(+) في أعلى الشاشة  ومن ثم قم بالنقر على عالمة إضافة 

ومن ثم ادخل بيانات الشخص المراد اضافته.

بعـد الضغــط على المفضــلة ستنتقــل إلى قائــمة بــها جميــع
جهات االتصال الذين قمت بوضعهم في المفضلة.
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 (Chats) المحادثات

الخطوة الثانية الخطوة األولى
اضغط على (Chats) في عالمة التبويب السفلية في واجهة 

التطبيق الرئيسية.

الخطوة الثالثة
للبدء بمحادثة جديدة اضغط على األيقونة المخصصة لبدء 

محادثة في اعلى الشاشة.
بعد الضغط على المحادثات (Chats) ستظهر لك قائمة 

تجمع اخر محادثاتك.
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الخطوة الخامسة الخطوة الرابعة
بعد إختيار الشخص الذي تريد بدء محادثة معه اضغط 

.(Done) على تم

الخطوة السادسة
اضغط على عالمة (+) لمشاركة صورة أو فيديو أو ملف أو 
.(WebEx) إضافة أشخاص للمحادثة الجارية أو البدء باجتماع

بعــد الخطـوة السابقـة ســوف تنتــقل الــى شــاشة المحــادثــة
مع الشخص الذي قمت باختياره.

 (Chats) المحادثات
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الخطوة الثانية الخطوة األولى
اضغط على (Calls) في عالمات التبويب السفلية في واجهة 

التطبيق الرئيسية.

الخطوة الثالثة
يمكنـك إعـادة االتصـال بـأي شـخص فـي سـجل المـكالمات

اإلجراء  اختيار  ثم  ومن  اسمه  على  بالضغط  وذلك  مباشرة 
المراد اتخاذه. 

بعد الضغط على (Calls) ستنتقل الى سجل باخر المكالمات 
جميع  عرض  من  وستتمكن  عليها  يرد  ولم  وواردة  صادرة 

المكالمات أو المكالمات التي لم يرد عليها فقط.

(Calls)سجل المكالمات

*******

13
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الخطوة الثانية الخطوة األولى
مرر إصبعك من يسار إلى يمين الشاشة ومن ثم اضغط

على اإلعدادات (Settings) في النافذة المنبثقة.

الخطوة الثالثة
اضغط على إعدادات الصوت والفيديو والمدرجة تحت اتصال 

عداد هاتفك للعمل في بيئة ذات جودة منخفضة.
اضغط على أي من اإلعدادات العامة لتغيير اإلجراءات 

المعدة مسبقا.

(Settings) اإلعدادات

اإلعدادات في تطبيق جابر تتيح لك ان تقوم بوضع اختياراتك الخاصة لكيفية استجابة وتصرف التطبيق وتنبيهك حال حدوث أي جديد.    
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(Settings) اإلعدادات
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الخطوة الخامسة الخطوة الرابعة
الخيارات المدرجة تحت (Account) تتيح لك معرفة

الوضع الحالي لحسابك واتصالك بالخدمات).
الخيارات المدرجة تحت مساعدة (Help) تتيح لك الدخول الى 

أدوات المساعدة مثل دليل المستخدم والبالغ عن األخطاء
في التطبيق.
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(Accounts)  الحسابات

1

في اخر القائمة ستجد بعض األقسام مندرجة تحت عنوان 
من  ولتمّكنك  حسابك  معلومات  لعرض  وهي  الحسابات 
تســــجيل الخــــروج مـــن تطبيـــق جابـــر وذلك بالضغط عــلى

.(sign out) 
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الخطوة الثانية الخطوة األولى
تنبيهك  يتم  سوف  جابر  تطبيق  على  اتصال  تلقيك  عند 
باالتصال وإعالمك بهوية المتصل وسيكون متاح لك الخيار 

بأن تستقبل أو ترفض المكالمة.

الخطوة الثالثة
استخدم الخصائص المتاحة اثناء المكالمة وذلك بالضغط على 
ااإلنتظار،  قيد  المكالمة  وضع  تريد  كنت  إذا  اختر  ثم  ومن   (...)
المكالمة  إلى  أشخاص  إضافة  أخرى،  جهة  إلى  المكالمة  تحويل 
إلنشاء مؤتمر، إيقاف مؤقت للمكالمة لإلستمرار بها من هاتف 

خر، وأخيرًا عرض إحصائيات المكالمة.

صفحة  إلى  تنتقل  سوف  للمكالمة  اجرائك  أو  استقبالك  بعد 
المكالمة منها ستتمكن من التحكم في المكالمة مثل أن تقوم بكتم 
الخصائص  ببعض  والتحكم  الفيديو، فتح  إيقاف مشاركة  الصوت، 
المتاحة اثناء المكالمة تغيير الكاميرا الملتقطة للصورة في هاتفك 

ما بين األمامية والخلفية وأخيرا إنهاء المكالمة.

االتصال

Shady 
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مالحظة

مالحظة
عند اختيارك البدء بمؤتمر سوف تتمكن من رؤية وسماع

جميع األطراف المشاركين في هذا المؤتمر.

يمكنك أنت وأي مجموعة من زمالئك بالدخول إلى إجتماع عبر 
االتصال من داخل تطبيق جابر برقم خاص وتلقائيًا سوف يتم 
انضمام أي شخص من المتصلين إلى اإلجتماع للحصول على 

الرقم، قم بسؤال مكتب المساعدة.

االتصال

مالحظة
يمكنك أن تقوم بفتـح لوحة المفاتيــح اثناء أي مكالمــة وذلـك

بإدخال أي ارقام إضافية كما يحدث عند اتصالك بنظام رد الي.
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تشخيص األخطاء والمساعدة

1

مالحظة
یمكنك أن تبلغ عن أي مشكلة من داخل تطبیق جابر بشكل 

مبــــاشر وذلك بالذهـــاب إلى القائمة واختیار الضــبط ومن ثــم
 اختـــــر من قائمة الضبط إلبالغ عن األخطاء

.(Problem Reporting) 
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